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Por acreditarmos que o momento econômico do País demanda que os cor-
retores que atuam em parceria com as assessorias de seguros diversi� quem sua 
atuação, nessa edição retomamos o tema diversi� cação de carteiras. 

O amplo leque de produtos disponível no mercado possibilita que os cor-
retores atendam de maneira plena os segurados. É importante também buscar 
conhecimento contínuo sobre os produtos e coberturas.

Nesse sentido, o cross-selling, que é a venda de mais de um produto para 
o mesmo cliente, e o up-selling, que é a venda de produtos com maior valor 
agregado, são outras práticas importantes para o corretor. Nessa edição, tam-
bém trazemos uma matéria sobre esse tema, com a entrevista de Bruno Kelly, 
professor e palestrante da Escola Nacional de Seguros.

Outro conteúdo dessa edição aborda os riscos declináveis e a atuação das 
assessorias para que os clientes dos corretores � quem protegidos. 

Em nosso tradicional almoço mensal de agosto recebemos os executivos da 
Sompo Seguros, que enfatizaram a importância da parceria com as assessorias 
para a disseminação dos seguros. A seguradora também pretende colaborar 
para a abrangência de participação das assessorias nos próximos anos.

Já em setembro, nosso evento recebeu os representantes do Sincor-SP. O pre-
sidente da entidade, Alexandre Camillo, destacou a importância de o sindicato e a 
Aconseg-SP trabalharem em conjunto em prol da categoria de corretores. 

Nessa edição, destacamos ainda importantes eventos como o lançamento 
da marca Sompo Seguros, antiga Yasuda Marítima, e a posse da diretoria da 
Aconseg-RJ, cujo presidente é Luiz Philipe Baeta Neves.

Aproveitamos para parabenizar os corretores de seguros parceiros das asses-
sorias pelo seu dia, comemorado em 12 de outubro!

Boa leitura!

Marcos Colantonio
Presidente da Aconseg-SP
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N
a indústria de seguros é grande a diversi� cação de ramos e produtos que 
os corretores têm para ampliar o mix de sua carteira e, assim, atender 
com mais plenitude as necessidades de seus clientes. O primeiro passo é 

especialização, conhecer de fato os produtos e as coberturas. 
Desde 1992, quando foi fundada, a LJR Corretora de Seguros trabalha com ra-

mos elementares. Eliana Belber da Silva comenta que há uma oportunidade enorme 
para o seguro residencial, no entanto, é preciso mudar a cultura do brasileiro.

“O seguro residencial é um produto fácil de as pessoas entenderem, porém, 
mesmo com a cotação pronta, poucos são os clientes que fazem esse tipo de se-
guro. É um problema cultural, o brasileiro acha que seu imóvel é blindado e que 
nada irá acontecer”, diz a gerente.

Segundo a CNseg, apenas 13,3% dos domicílios no Brasil estão segurados 
ou cerca de 50 milhões de residências não têm seguro contra roubo ou incên-
dio. “As seguradoras deveriam fazer mais propagandas informativas do produto, 
mostrando os riscos que as pessoas estão sujeitas. Elas fazem muito do seguro de 
automóvel, mas muito pouco dos ramos elementares”, conclui. 

Riscos de engenharia 
Administrador por formação, Paulo César Teixeira Pinto, da Águas Verdes 

Corretora de Seguros e da Villa Verde Corretora de Seguros, especializou-se em 
riscos de engenharia e tem em sua carteira clientes desde a época em que traba-
lhava em uma seguradora, antes de abrir a sua corretora, em 1993. 

“Foi uma coincidência continuar a atuar com esta carteira e até hoje são pou-
cos corretores especializados em riscos de engenharia, assim, quase não temos 
concorrentes”, informa. 

E como em outros ramos de seguros, a palavra de ordem é especialização. “Nós 
tratamos diretamente com construtores que são engenheiros civis, por isso, é preciso 
conhecer muito bem o produto e as coberturas para suprir as necessidades dos segu-

rados, até porque cada obra tem as suas 
próprias características”, diz. 

Para ele, o mais gratificante é fa-
zer parte do processo. “Eu vou à obra 
desde que ela é iniciada, desde a sua 
fundação, e é muito gratificante vê-
la realizada. Até 2015 estava exce-
lente para nós e neste ano o merca-
do está parado. Poucas construtoras 
estão realizando novas obras, mas 
acredito que irá melhorar bastante. 
A tendência daqui em diante é de 
aquecimento”, prevê.

Paulo César Teixeira Pinto, da 
Águas Verdes Corretora de Seguros

Corretores Parceiros

Amplo mix de seguros para corretores atenderem mais e melhor seus clientes
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Previdência 
complementar
Em meados dos anos de 1990, 

a concorrência por preço no segu-
ro de automóvel, o que Antonio de 
Oliveira, da El Cid Seguros e Pre-
vidência, chama de “leilão”, o levou 
a buscar alternativas. Ele já tinha 
atuado com seguro de vida e, em um 
primeiro momento, focou na previ-
dência complementar. Hoje, as duas 
carteiras representam 95% dos ne-
gócios da corretora. 

Segundo ele, “trabalhar com previ-
dência requer certo conhecimento do 
mercado � nanceiro, entender como 
evolui a bolsa de valores e os fundos 
de renda � xa, os formadores da ren-
tabilidade dos planos, e conhecer um 
pouco de matemática � nanceira para 
poder fazer cálculos para os clientes, 
apesar de que hoje os simuladores das 
seguradoras ajudam muito”, diz.

Para ele, o mais importante é ter 
a visão de como o cliente alcançará o 
seu objetivo de renda futura. “Esse é o 
grande caminho, o que requer conhe-
cer também os regulamentos da pre-
vidência. E para o corretor, o ganho 
é em longo prazo, é uma previdência 
para ele também”, diz. 

E o momento é oportuno, apesar 
do cenário econômico, pois é sabido 
que a previdência social não se susten-
ta. “As pessoas mais jovens, na faixa de 
25 a 30 anos, têm mais facilidade de 
entenderem isso, e eu digo sempre que 

o INSS não terá dinheiro para pagar 
todo mundo. Sugiro ao cliente que ele 
faça um plano de forma que consiga 
pagá-lo, pois quem para, di� cilmente 
volta”, revela. 

Fiança locatícia 
e capitalização
Especializada em fiança locatícia, 

capitalização e seguro de automó-
vel, a corretora de Carlos Eduar-
do Porto Cunha, a Pollo & 
Cunha Corretora, está há 
20 anos no mercado 
e é voltada à consul-
toria de benefícios. 
Espec i f i c amente 
sobre o produto 
fiança locatícia, 
Cunha diz que 
ele proporciona 
uma rentabilidade 
muito boa para a corretora e 
enumera os seus benefícios.

“O produto tem inovações obri-
gatórias anuais e não há tanta con-
corrência nesta questão de inovação. 
Ele é uma oportunidade para o pro-
prietário do imóvel ficar tranquilo, 
pois ele terá uma companhia garan-
tindo os seus vencimentos, e para o 
inquilino poder escolher o imóvel 
que quer”, afirma.

Tendo como principais parcei-
ros as imobiliárias e proprietários de 
imóveis, Cunha fala sobre as oportu-
nidades. “Hoje, ninguém mais quer 
ser avalista e o seguro � ança dispo-
nibiliza a praticidade da pessoa poder 
alugar um imóvel sem depender de 
terceiros”, pontua. 

Na modalidade capitalização, ele 
conta que uma das vantagens é a não 
necessidade do pagamento do prêmio 
como no seguro � ança, mas, para isso, 
o inquilino tem que ter certo capital. 
“Em média, em São Paulo, o mercado 
exige um título de capitalização entre 

12 a 15 vezes o valor do aluguel”, cita. 
A vantagem, diz ele, é para quem 

é inquilino, comprou um imóvel e 
está no aguardo das chaves, podendo 
utilizar posteriormente o título para 
quitar parcelas, por exemplo, ou no 
caso de uma empresa que está come-
çando e não tem cadastro para alugar 
um imóvel comercial. “Entre outros 
exemplos, a garantia da capitalização 

é um bom caminho”, 
conclui.

Antonio de Oliveira, El Cid Seguros

Carlos Eduardo, Pollo & Cunha 
Corretora de Seguros

Corretores Parceiros
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O almoço mensal de agosto-
da Aconseg-SP foi marcado 
pela presença dos executivos 

da Sompo Seguros, que enfatizaram a 
parceria da companhia e a importância 
das assessorias para a disseminação dos 
seguros da seguradora.

O presidente da Sompo, Francis-
co Caiuby Vidigal Filho, a� rma que 
a expectativa de crescimento é muito 
grande. De acordo com ele, 5,5% da 
produção da companhia advêm das 
assessorias associadas à Aconseg-SP. 
“O que ainda é muito pouco. Temos 

A
inda frequente no mercado de 
seguros é a recusa de certos 
riscos por parte das segurado-

ras. Na visão de Ricardo Montenegro, 
vice-presidente da Aconseg-SP, “não 
existem riscos declináveis, mas sim, mal 
trabalhados”, a� rma. 

Especializado em gestão de riscos, 
Montenegro diz que os corretores po-
dem contar com as assessorias na orien-
tação aos seus clientes para a colocação 
de seus riscos. “Principalmente para que 
seja feito o gerenciamento de forma que 
eles sejam minimizados e aceitos pelas 

um espaço muito grande para crescer, e 
por isso, reformulamos nossa equipe de 
atuação com as assessorias e aumenta-
mos para sete executivos dedicados para 
atender as assessorias da Aconseg-SP”.

Ele comenta ainda que as assesso-
rias terão cada vez mais um papel fun-
damental no crescimento da empresa. 
“Pretendemos crescer 20% ao ano, mais 
que dobrar o tamanho da empresa nos 
próximos quatro ou cinco anos, e se 
queremos dobrar a empresa, com as 
assessorias isso acontecerá muito antes, 
porque temos uma oportunidade gran-

seguradoras”, pontua. 
Inclusive, a assessoria pode fazer isso 

in loco com o corretor. “A seguradora 
quer o cliente que tenha a cultura do 
seguro, o que faz de tudo para evitar o 
sinistro que seja eminente à sua ativi-
dade, e o corretor tem a assessoria para 
ajudá-lo”, diz.

Segundo ele, diversos detalhes di-
minuem o risco de sinistro para que as 
seguradoras comecem a olhar para o 
cliente de outra forma. “O mais impor-
tante é que o segurado entenda que o 
seguro será utilizado no caso de uma fa-

de de negócios, já que passamos para a 
Aconseg-SP 850 corretores porque sa-
bemos o trabalho realizado com eles e 
acreditamos muito nisso”.

Ele ainda ressalta que o cresci-
mento deverá chegar ao patamar de 
50%. “A Sompo cresceu 20% nesse 
ano, em transporte, em vida, em ris-
cos maiores que também não são ra-
mos do perfil dos corretores afiliados 
a vocês, mas aqui com vocês precisa-
mos pensar em 50% de crescimento, 
já que a nossa base ainda é muito pe-
quena com as assessorias”.

Executivos da companhia enfatizaram a importância da parceria com a Aconseg-SP

E como a assessoria atua junto ao corretor 
para seus clientes ficarem protegidos

INVERSÃO DOS RISCOS DECLINÁVEIS

talidade, e que todos os meios possíveis 
ele dotou para evitar o sinistro”. 

Para � nalizar, ele pontua que os maio-
res riscos estão nos supermercados e nas 
fábricas de colchões, produtos químicos, 
artigos plásticos e móveis de madeira.

Sompo Seguros quer crescer 
em atuação com as assessorias

Relacionamento

Ricardo Montenegro, vice-presidente 
da Aconseg-SP
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N
o almoço mensal de setem-
bro, a Aconseg-SP recebeu o 
presidente e os representantes 

do Sincor-SP, que enfatizaram a impor-
tância de as entidades caminharem jun-
tas em prol da categoria de corretores 
de seguros.

O presidente do Sincor-SP,  Alexan-
dre Camillo, a� rmou que sempre con-
� ou no trabalho das assessorias e que é 
preciso deixar claro os benefícios de se 
trabalhar com elas. “Desde sempre sou 
adepto ao trabalho das assessorias, de-
fendo e acredito ser apropriado para 
tudo e todos. É preciso mudar esse pen-
samento que apenas o corretor de menor 
porte se utiliza do trabalho das assesso-
rias, pois isso não é verdade, e não pode 
ser verdade, corretor de seguros de médio 
e grande porte, pode não ter a� nidade ou 
interesse em produzir mais com essa ou 
aquela seguradora, mas a assessoria pode 

atendê-lo muito bem, tornando a vida 
dele melhor estruturada”.

Alexandre Camillo parabenizou o 
trabalho realizado com os corretores 
de seguros. “Parabéns pelo atendimen-
to que prestam ao corretor de menor 
porte, que é aquele que precisa da nossa 
atenção, que oxigena o mercado e que o 
Sincor-SP precisa estar cada vez mais 
perto, e isso é difícil, porque é o mo-
mento que devemos ser úteis na con-
dução do seu trabalho, para que ele se 
sinta amparado pelas nossas entidades e 
assim dar atenção às oportunidades que 
o mercado oferece a ele”.

E nesse sentido, o presidente do sin-
dicato deixou claro que o trabalho de-
sempenhado pelas assessorias é de suma 
importância para que o mercado se de-
senvolva e também é o braço do Sincor 
São Paulo juntamente aos corretores. 

E assim, ele ressalta que quer andar 

lado a lado com a Aconseg-SP. “Eu 
gostaria muito, de mãos dadas com a 
Aconseg-SP, promover essa proximida-
de ao corretor de seguros e não associa-
do ao Sincor São Paulo, porque tenho 
certeza que esse fortalecimento será 
muito profícuo a nós todos”.

Marcos Colantonio, presidente da 
Aconseg-SP, con� rmou essa parceria 
entre as entidades. “Não tenho dúvi-
das que o trabalho e a necessidade do 
Sincor e das assessorias são as mesmas, 
tornar o corretor capacitado e empreen-
dedor, pois só assim ele vai crescer na 
crise ou na bonança, e isso bene� cia a 
todos do setor”. 

E ele completa: “queremos de algu-
ma maneira colaborar com os projetos 
do Sincor-SP, apresentar um exército 
nas ruas e mostrar para os corretores os 
benefícios de ser associado do Sincor 
São Paulo”.

Representantes das entidades se encontraram para discutir as perspectivas da categoria

A SulAmérica expande a modalidade de seguro empresarial com a inclusão de nove atividades para 
diferentes mercados, entre eles, lojas de tintas, estacionamentos, o� cinas mecânicas para automóveis 
e motocicletas, ginásios esportivos, lan houses e lojas de bijouterias, artesanatos e imóveis.
“A companhia vem investindo na ampliação de seu pacote de serviços voltado às empresas. A prote-
ção customizada atende as especi� cidades dos estabelecimentos de variados setores”, avalia o vice-
presidente de auto e massi� cados da SulAmérica, Eduardo Dal Ri.
O SulAmérica Empresarial conta com cobertura básica de incêndio, queda de raios e explosão, além de ga-
rantias adicionais contra acidentes, perdas � nanceiras e serviços de assistência 24 horas. O produto oferece 
customização para segmentados como bares e restaurantes, consultórios, drogarias, hotéis, lojas de roupas, 
padarias, escritórios, pet shops, salões de beleza, shopping centers e estabelecimentos de ensino.

SulAmérica amplia abrangência
do seguro empresarial

ção customizada atende as especi� cidades dos estabelecimentos de variados setores”, avalia o vice-

O SulAmérica Empresarial conta com cobertura básica de incêndio, queda de raios e explosão, além de ga-

Eduardo Dal Ri, 

vice-presidente de auto e 

massifi cados da SulAmérica

Relacionamento
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P
or de� nição, cross-selling é a 
venda de mais produtos para 
o mesmo cliente e, up-selling, 

a venda de produtos com maior valor 
agregado. Na prática, Bruno Kelly, pro-
fessor e palestrante da Escola Nacional 
de Seguros, e sócio da Correcta Correto-
ra de Seguros, a� rma que na corretagem 
de seguros os dois se complementam.

“Na medida em que o corretor co-
nhece as necessidades de seus clientes 
ele faz uma venda mais quali� cada e, 
consequentemente, de seguros e cober-
turas que realmente ofereçam a proteção 
que precisam, seja para eles e sua família 
e/ou para o seu patrimônio”, explica.

E para que isso realmente aconteça, 
o corretor precisa conhecer seu cliente. 
“Criar relacionamento, o que, de forma 
geral, os corretores fazem muito bem. 
Não há uma receita, uma fórmula mági-
ca para vender seguros para quem quer 
que seja. É relacionamento humano. 
Conhecer as necessidades dos clientes 
não é fácil, dá trabalho, mas traz retor-
no”, diz.

Para Bruno Kelly, “quando falamos 
em cross-selling não é tão difícil abor-
dar este assunto com os clientes, já que 
o corretor tem como princípio buscar 
soluções para eles. Assim, não terá a 
imagem de uma venda empurrada, e eu 
acredito que todas as vendas deveriam 
ser de up-selling, não simplesmente de 
produtos mais caros, mas que tragam 
para os clientes custo e benefício”, diz. 

Pontos de atenção
O professor alerta que a prática de 

venda por preço e não por serviços 
(coberturas) é bastante prejudicial ao 
mercado. “Isso é muito ruim, atrapalha 
a venda do corretor e traz danos gravís-
simos para a sua imagem e para todo o 
mercado, pois o cliente acaba compran-
do um seguro que não atende as suas 
necessidades”, comenta.

Outro ponto de atenção exposto por 
ele é em relação a quais produtos, de 
fato, o cliente precisa. “Se pensarmos 
numa hipotética hierarquia das neces-
sidades de contratação de seguros, con-
cluiremos que o seguro de automóvel, 

que é o que mais se vende no Brasil, não 
deveria ser o principal produto a ser co-
mercializado. O primeiro deveria ser o 
seguro de vida”, a� rma.

Para ele, o segurado tem que pen-
sar em primeiro lugar em sua proteção 
e na de sua família, como também na 
sua capacidade laboral. “Pois em algum 
momento ele deixará de trabalhar e 
precisará de renda. Assim, a previdência 
é importante dentro da hierarquia de 
produtos, bem como o produto saúde, e 
na sequência, os seguros patrimoniais”.

E, ainda, os limites de coberturas 
também são mais do que um ponto de 
atenção no processo de venda. “Toman-
do como exemplo o seguro de automó-
vel, na briga por preços, muitos correto-
res reduzem excessivamente a cobertura 
de danos a terceiros, principalmente a 
de danos corporais, o que é um erro, 
pois em caso de um acidente isso pode 
comprometer o seu patrimônio. Elevar 
esta cobertura não é um peso no prê-
mio”, informa.

Como no seguro de automóvel, 
Bruno Kelly diz que cada produto tem 
as suas peculiaridades e, mais do que 
isso, os clientes têm suas particularida-
des em relação ao que necessitam de 
seguros. “E quem tem a condição de 
avaliar isso é o corretor, junto a seus 
clientes. Eles precisam se conscienti-
zar dos riscos que estão sujeitos para 
tomarem decisões a partir das infor-
mações dos corretores. Esse é o papel 
do consultor de seguros”, conclui. 

Dicas para Corretores

Bruno Kelly,  professor e palestrante 
da Escola Nacional de Seguros

Na corretagem de seguros, o cross-selling e o 
up-selling somam quando a venda é consultiva
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12 DE OUTUBRO
DIA DO CORRETOR DE SEGUROS
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Parceiras

BRADESCO SAÚDE

amplia segunda opinião médica

PARA BUCO-MAXILO-FACIAL

Segurados da Bradesco 
Saúde de todo o país ago-
ra podem solicitar a “Se-
gunda Opinião Médica” 

para a buco-maxilo-facial, no Hospital Israelita Albert Einstein, 
em São Paulo. Ela permite a todos os clientes da empresa ob-
ter, sem custo, avaliação com equipe médica do Einstein, cen-
tro de referência médica no Brasil para problemas de coluna.  
Criada em 2011, a parceria possibilitou que mais de 57% de in-
dicações cirúrgicas de colunas tivessem uma alternativa de tra-
tamento. O objetivo do programa é proporcionar aos pacientes 
eventuais alternativas de tratamento de patologias de buco-
maxilo-facial e coluna vertebral, neurológicas e hemodinâmicas, 
sem intervenção cirúrgica, com ou sem colocação de prótese. 
Além da maior segurança para o paciente, esses tratamentos 
conservadores têm gerado resultados clínicos ainda mais sa-
tisfatórios que as intervenções cirúrgicas, trazendo melhoria 
de qualidade de vida aos segurados.

A Sompo Seguros reestrutu-
rou a área do canal Assessoria São 
Paulo e o time ganhou reforço. 
Agora são sete pessoas, antes eram 
duas. “Isso mostra o compromisso 
que a companhia tem com este ca-
nal. Ela vê as assessorias como par-
ceiras estratégicas no atendimento 
aos corretores”, a� rma Jobel Portilho 
Dato, gerente Canal Assessorias São Paulo da Sompo Seguros. 

Tanto que a companhia migrou para as assessorias corre-
tores que eram atendidos diretamente por ela, e o modelo de 
reestruturação foi expandido para o estado de São Paulo. No 
time, que tem João Melo e Silva como superintendente Comer-
cial da Sompo na Grande SP, Dato ganhou mais uma função: 
“Eu também � quei responsável pela gestão Comercial de todo 
canal assessorias do Estado de São Paulo”, diz. 

A Sompo iniciou as operações com as assessorias em 2012, 
hoje elas representam 6% da produção da companhia, a meta 
é chegar a 20%, e incentivos não faltam. “Todos os programas 
de incentivos e campanhas se estendem a todos os corretores”, 
enfatiza. Entre eles, o Programa de Incentivo Sompo, iniciado 
em agosto, que contempla os corretores com uma verba co-
mercial de desconto e comissão adicional no ramo automóvel.

Sompo Seguros reforça time
de atendimento às assessorias

que a companhia tem com este ca-
nal. Ela vê as assessorias como par-
ceiras estratégicas no atendimento 
aos corretores”, a� rma Jobel Portilho 

Jobel Portilho Dato, 

gerente Canal Assessoriais 

SP da Sompo Seguros

PRÊMIO
Gaivota de Ouro

O presidente da Aconseg-SP, Marcos Co-
lantonio, participou da cerimônia do XVI 
Prêmio Mercado de Seguros (Gaivota de 
Ouro), realizado pela revista Seguro To-
tal, em julho, em São Paulo. Ele entregou 
alguns troféus a empresas premiadas, 
entre elas, a Bradesco Seguros.

Em julho, representantes 
da Aconseg-SP participaram 
do evento de lançamento da 
marca Sompo Seguros, anti-
ga Yasuda Marítima. O gru-
po Sompo está presente em 
32 países e é líder em ramos 
elementares no Japão. A ope-
ração brasileira é a maior do 
grupo fora do país de origem.

Lançamento da marca Sompo Seguros

No cargo de superintendente Co-
mercial Varejo SP – Capital da Tokio 
Marine, George Dutra, tem entre suas 
metas a expansão da companhia no 
canal assessoria e melhorar constan-
temente os processos e a plataforma 
de relacionamento junto a estes par-
ceiros de negócios. 

“Desde o início da minha ges-
tão, já foram � rmadas quatro novas 
parcerias e esse número deve cres-
cer gradualmente nos próximos 
anos”, antecipa, dizendo que “tam-
bém tenho como missão aproxi-
mar ainda mais a companhia dos 
corretores e assessorias, por meio de uma gestão construtiva 
do relacionamento e desempenho comercial”.

Para isso, ele conta com o comprometimento e a dedicação das 
equipes das oito sucursais da Regional: Jardins, Tucuruvi, Tatuapé, 
Assessorias - SP, Lapa, ABC, Santo Amaro e Concessionárias - SP. 

Ele a� rma que “a Tokio Marine tem como marca ouvir as su-
gestões, identi� car e propor soluções para atender as necessi-
dades de seus parceiros de negócios, e é este o trabalho que 
estamos fazendo em continuidade ao que era realizado pela 
gestão anterior”, conclui.

George Dutra, superin-
tendente Comercial 

da Tokio Marine

Superintendente da Tokio Marine 
comenta metas junto às assessorias
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ACONSEG-SP

se reúne com executivos

DA BRADESCO SEGUROS

Representantes da diretoria da Aconseg-SP foram recebidos 
pelos diretores da Bradesco Seguros para conhecerem as ins-
talações da nova sede da seguradora, em Alphaville, São Paulo. 
Durante o encontro, também foram abordados alinhamento 
estratégico, questões operacionais, comerciais e inerentes aos 
pro� ssionais que atuam em parceria com as assessorias de se-
guros associadas à Aconseg-SP.

Pelas cidades do estado de São Paulo, corretores 
diversificam a carteira com o apoio das assessorias

Tanto em benefícios e riscos patri-
moniais, sem excluir riscos � nanceiros, 
há diversas oportunidades para os cor-
retores do interior de São Paulo, inclu-
sive, de produtos que já têm suas vendas 
estabilizadas na capital e que ainda são 
incipientes no interior do estado.

“Os corretores do interior estão des-
pertando interesse por seguros imobili-
ários, riscos de engenharia, a� nidades e 
outros ramos que podem ser oferecidos 
para seus próprios clientes com um tra-
balho de cruzamento de dados e de ven-
das”, diz Alberto E. Novais, diretor Ge-
ral da Renaseg, de Ribeirão Preto (SP).

Segundo ele, aumentou a preocupa-

ção dos corretores no que tange à diver-
si� cação de sua produção. “E também 
na procura de conhecimento por parte 
dos corretores de nossa grade dos pro-
dutos de responsabilidade civil (E&O) 
e residencial, como também aumentou 
a demanda por benefícios”, acrescenta. 

Ele comenta que há uma divulgação 
muito grande por parte do Sincor-SP, 
das assessorias e das seguradoras em re-
lação à necessidade do corretor deixar 
de ser reativo e empreender, procurando 
conhecer cada vez mais e melhor a sua 
carteira de clientes, buscando promover 
a venda de mais produtos para eles. 

Para tanto, eles têm todo o apoio das 

assessorias. “Para muitos corretores, este 
é um mercado novo que gera dúvidas e 
inseguranças. As assessorias podem 
atuar nestas situações mantendo espe-
cialistas em seus quadros, transmitin-
do conhecimento por treinamentos ou 
até mesmo realizando visitas conjuntas 
passando segurança aos corretores e a 
seus clientes”, conclui.

Alberto E. Novais, da Renaseg

A Aconseg-SP foi retratada no Re-
latório Econômico-Financeiro, projeto 
desenvolvido pelo economista Francisco 
Galiza, da Rating de Seguros.

O relatório é responsável por compilar 
informações como histórico, estrutura, es-
tratégia, estruturas de atendimento, vanta-
gens geradas pelas parcerias, além de reu-
nir depoimentos de parceiros de negócios. 
O projeto desenvolvido para a Aconseg-SP 
analisa questões da entidade e das assessorias associadas.

Francisco Galiza, 
da Rating de Seguros

Aconseg-SP é retratada em 
Relatório Econômico-Financeiro

Com 28 anos de atuação no mercado 
de seguros e há seis anos na SulAmérica, 
Egberton Sabóia assumiu o cargo de ge-
rente da � lial Assessorias da seguradora, 
na capital paulista. 

Sabóia responde ao diretor da Re-
gional São Paulo Capital, Luciano Lima, 
que vem reforçando a estratégia focada 
na capilaridade das assessorias e na re-
presentatividade da Aconseg-SP para 

de seguros e há seis anos na SulAmérica, 
Egberton Sabóia assumiu o cargo de ge-
rente da � lial Assessorias da seguradora, 
na capital paulista. 

gional São Paulo Capital, Luciano Lima, 
que vem reforçando a estratégia focada 
na capilaridade das assessorias e na re-
presentatividade da Aconseg-SP para 

Egberton Sabóia, 

gerente da fi lial 

Assessorias da 

SulAmérica

da filial Assessorias da SulAmérica em SP
Egberton Sabóia é o novo gerente

intensi� car a realização de novos negócios, explorando a diversi� -
cação de portfólio com ofertas em saúde e odonto, auto e massi� -
cados, vida, previdência, investimentos e capitalização.

Interior-SP

Com apenas quatro anos de atuação no mercado, a Suhai Seguradora 
recebe o reconhecimento da mais importante publicação econômica 
do País, o jornal Valor Econômico. 

O diretor comercial da empresa, Robson Tricarico, atribui a excelente 
performance num ano de crise, como faz questão de frisar, em 
virtude da parceria mantida com assessorias e corretores de seguros 
que acreditaram no produto exclusivo contra roubo e furto que a 
Suhai oferece para os nichos mal explorados pelas congêneres. Entre 
os itens assegurados estão motos, veículos com mais de 10 anos, 
tunados e rebaixados, blindados, esportivos, pick-ups, vans, táxis, 
Uber e perfis jovens.

“Somos especialistas nesta cobertura, reconhecida como a de maior 
preocupação pelos consumidores, segundo pesquisa realizada pela 
companhia”, revela Robson. Ainda segundo ele, a cobertura exclusiva 
contra furto e roubo é essencial para quem possui um veículo sem 
aceitação ou com preço alto para cobertura compreensiva. O custo do 
seguro Suhai é até 80% mais baixo em relação ao seguro completo. 

O foco num produto único permite à Suhai, de acordo com  o 
executivo, manter não só um custo acessível, mas também uma 
sinistralidade controlada e uma identidade com o cliente que busca 
um seguro alternativo. Por todos os motivos apontados, o diretor 
comercial faz uma convocação para que novos corretores 
passem a integrar a equipe vitoriosa da companhia. “O nosso 
produto é diferenciado e já obteve aprovação integral do consumidor 
e de mais de 15 mil corretoras”, destaca.

Tricarico recomenda aos corretores que desejam 
se cadastrar na Suhai acessar o site oficial da empresa 
pelo endereço: www.suhaiseguradora.com. 
O acesso é simples e rápido.

Jornal Valor Econômico. Matéria realizada com a VTN Comunicação Especializada em Seguros e Negócios.

PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO
A SUHAI SEGURADORA FIGURA ENTRE
AS 50 MAIORES SEGURADORAS DO PAÍS.

É ESSENCIAL. É SEGURO. É SUHAI.
www.suhaiseguradora.com
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Um dos maiores desa� os dos 
dias atuais é cumprir as me-
tas e tarefas diárias, parece 
que o relógio anda contra o 
tempo, principalmente nas 
cidades em que o trânsito é 
acentuado. Mas essa organi-
zação não é impossível. 
O primeiro passo é planejar 
a semana, sim a semana, 
pois se pensar momentane-
amente isso pode acarretar 
em mais tarefas ao longo 
dos demais dias, resultando 
estresse e pressão sobre os 
resultados. 
Faça um calendário com os 
cinco dias úteis ou utilize 
uma agenda preenchendo-
a com o que é preciso ser 
feito. Para cada um dos dias, 
escreva a sua programação 
de� nindo prioridades, e re-
serve tempo para eventos 
inesperados. 
Para visitas a clientes tente 
fazer um roteiro que con-
temple os que estão mais 
próximos em um raio geo-
grá� co. Isso economiza tem-
po, horas no trânsito e gera 
mais produtividade e resul-
tados. Por último, não � que 
escravo da agenda. Caso 
não consiga terminar uma 
tarefa, se possível, execute-a 
no dia seguinte.

na agenda do dia

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO
Sustentabilidade

Aconseg-SP no Mercado

O presidente da Aconseg-SP, Marcos 
Colantonio; o vice-presidente, Ricardo 
Montenegro; e o presidente do conse-
lho administrativo, Helio Opipari Junior, 

participaram da cerimônia de 
posse da diretoria 2016/2018 
da Aconseg-RJ, em julho, no 
Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro.
A diretoria tem como presi-
dente Luiz Philipe Baeta Ne-
ves e tem como foco inova-
ção, olhar no futuro e maior 
representação das assesso-
rias no mercado.

Aconseg-SP na cerimônia

de posse da Aconseg-RJ

Da esquerda para 
direita: Luiz Philipe Baeta 
Neves, presidente da 
Aconseg-RJ; Marcos 
Colantonio, presidente 
da Aconseg-SP; Ricardo 
Montenegro, vice-
presidente da Aconseg-
SP; e Helio Opipari 
Junior, presidente do 
conselho administrativo 
da Aconseg-SP

Em junho aconteceu o lançamento do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros em 
São Paulo, na sede do Sincor-SP, com a presença das autoridades do setor e de jornalistas 
que atuam no mercado de seguros. O presidente da Aconseg-SP, Marcos Colantonio, repre-
sentou a entidade na ocasião.

“É de suma importância ações como essas para estimular a produção de matérias e 
assim fomentar informações sobre o mercado de seguros. Tenho certeza que teremos 
grandes representantes de São Paulo e que o setor ganhará ainda mais espaço na mídia”, 
comenta o presidente da Aconseg-SP.

O Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros tem como principal objetivo estimular 
iniciativas que promovam a conscientização sobre as oportunidades e benefícios na con-
tratação do seguro, além de esclarecer a sociedade sobre a importância econômica do 
setor e seus impactos sociais.

Lançamento do Prêmio Nacional

de Jornalismo em Seguros

De forma estratégica, as maiores seguradoras do país já 
têm o seu canal de atendimento por assessorias. E, segun-
do Nilson Barreto, fundador da NBA Assessoria em Seguros  
“algumas com destaque às � liadas da Aconseg-SP, que têm 
um regulamento interno que respeita a ética pro� ssional, 
com foco em agregar em suas operações valores às segu-
radoras e corretores”.

Para os corretores de seguros, Barreto especi� ca as 
principais vantagens em trabalhar com assessoria. “A começar por ser um atendimen-
to sem custo nenhum ao corretor, seja na sua comissão, custo mensal ou até mesmo 
luvas, e ele nunca perde a identidade de sua corretora”, a� rma.

E, ainda, “as comissões são pagas pelas seguradoras e os acessos de seus negócios 
por portal também são diretamente com elas. Os corretores têm o atendimento diário 
da assessoria para soluções de novos negócios e problemas, treinamentos e desen-
volvimentos de linhas de negócios diferenciados”, pontua. 

Por falar em linhas de negócios, Barreto comenta que atualmente as principais 
oportunidades para os corretores são os seguros de vida e empresarial para pequenas 
empresas, vida individual, residencial e consórcio. “Seguros que oferecem um grande 
potencial de ganho para os corretores e eles têm todo o apoio da assessoria”, conclui.

A retaguarda 
DA ASSESSORIA

Nilson Barreto, 
fundador da NBA 

Assessoria em Seguros
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